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ISPANINIO OŽIO MEDŽIOKLĖ ISPANIJOJE 

   

BECEITE ISPANINIS OŽYS 
Medžioklės trukmė: 2 dienos 

Kaina (1 medžiotojui, įskaitant 1 trofėjų) –  4.300 € 

Papildomai: sidabras – 1500 EUR, auksas – 2500 EUR, daugiau nei 230 
CIC taškų – po 200 EUR už tašką. 
 
Medžioklės plotas: Beceite kalnai Ispanijos rytuose prie Viduržemio 

jūros.  

 
Beceite ožys gyvena Beceite kalnuose prie Viduržemio jūros tarp 

Tarragonos ir Murcijos rajonų. Medžiojama miškingose žemesnėse 
nuokalnėse, medžioklės sąlygos gana sudėtingos. Kasmet sumedžiojami 

labai stambūs trofėjai, geriausias medžioklės laikas – nuo lapkričio iki 
sausio. 

Medžioklės laikas: spalis-gegužė.  

 
 

 
RONDA ISPANINIS OŽYS 

Medžioklės trukmė: 2 dienos 
Kaina (1 medžiotojui, įskaitant 1 trofėjų) – 4.300 € 

Papildomai: sidabras – 1500 EUR, auksas – 2500 EUR, daugiau nei 225 
CIC taškų – po 200 EUR už tašką.  
 

Medžioklės plotas:  Ispanijos pietinė dalis. 
Mažiausia ispaninių ožių rūšis, pasižyminti rudesne kailio spalva, šie 

gyvūnai medžiojami sekant trofėjų siaurais kalnų takeliais tarp tankių 
krūmynų. 

Medžioklės laikas: spalis-gegužė.  

PIETRYČIŲ ISPANINIS OŽYS 
Medžioklės trukmė: 2 dienos 

Kaina (1 medžiotojui, įskaitant 1 trofėjų) – 4.300 € 

Papildomai: sidabras – 1500 EUR, auksas – 2500 EUR, daugiau nei 230 
CIC taškų – po 200 EUR už tašką. 
 
Medžioklės plotas:  

Sierra Nevada kalnai Ispanijos pietuose Granados regione. 

Šio gyvūnų medžioklės plotai pasiekiami automobiliu, tad ši medžioklė 
dažnai reikalauja mažesnio fizinio pasirengimo, bet medžiotojai gali 

rinktis ir atokesnes vietas trofėjaus paieškai. 
Medžioklės laikas: spalis-gegužė. 
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GREDOS ISPANINIS OŽYS 

Medžioklės trukmė: 2 dienos 
Kaina (1 medžiotojui, įskaitant 1 trofėjų) – 5.800 € 

Papildomai: sidabras – 1500 EUR, auksas – 2500 EUR, daugiau nei 230 
CIC taškų – po 200 EUR už tašką. 
 

Medžioklės plotas: Vakarų Ispanija.  
Medžiojama su arkliais, 2000-3500 m aukštyje. Šio ožio medžioklė 

originaliame draustinyje kontroliuojama valstybės ir yra labai brangi, 
tačiau geri trofėjai sumedžiojami privačioje žemėse ir plotuose, 

esančiose šalia draustinio. Medžioklės sėkmė siekia 100%. Šūvio 

distancija apie 200-250 m.  
Medžioklės laikas: ištisus metus.  
 

 

 

Išskirtinis pasiūlymas norintiems turėti savo kolekcijoje visas 

ispaninio ožio rūšis –  

 
ISPANINIO OŽIO GRAND SLAM medžioklė.  

 
Tai įspūdingiausia Ispanijoje rengiama medžioklė – medžiojami 4 

ispaniniai ožiai (Pietryčių, Ronda, Beceite ir Gredos). 
 

Medžioklės trukmė: 8 dienos 

 
Kaina (1 medžiotojas + 1 nemedžiojantis, įskaitant po 1 visų 4 

ožių rūšių trofėjų) – 20.000 € 
 

Papildomai:  
Sidabras: 1500 EUR, auksas 2500 EUR,  
daugiau nei 230 CIC taškai - po 200 EUR už tašką. 
 
Apgyvendinimas ir maitinimas: kaimo svečių namuose bei 

viešbučiuose, puikios sąlygos nemedžiojantiems ir moterims. Patiekalai 

aukščiausios kokybės. 

 

 

 

Į kainą įeina: 
 

 Licencijuoto vedlio paslaugos.  

 Apgyvendinimas ir pilnas maitinimas, įskaitant vynus, patiekalus ir 

gėrimus medžioklės metu.  

 Nuvežimas į medžioklės plotus, transferis iš/į Madrido oro uostą ar 

kitą oro uostą (Malaga, Granada).  

 Trofėjaus lauko paruošimas. 

 

Papildoma medžioklės diena: 300 € 
Dienos įkainis nemedžiojančiam: 150 €. 

 
Sužeistas ir nerastas gyvūnas laikomas sumedžiotu ir 

apmokamas 100%. 

 
 

 
 

 Į kainą neįeina: 
 

 Tarptautiniai ir vietiniai (jeigu pageidauja 

medžiotojas) skrydžiai. 

 Apgyvendinimas ir maitinimas prieš ir po 

medžioklės. 

 Papildomų trofėjų mokestis (žr. lentelę). 

 Trofėjaus persiuntimas medžiotojo 

nurodytu adresu. 

 Arbatpinigiai. 

 Medžioklės licencija kiekvienam gyvūnui: 

120 €. 

 Draudimas: 100 €. 

 Veterinarinis sertifikatas kiekvienam 

gyvūnui: 150 €. 

 Ginklo nuoma: 0 €. 

 Taksidermisto paslaugos: pusė gyvūno – 

200 €, visas gyvūnas – 250 €, pusės 
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Papildomi sumedžiojimai: 
 

 
 
Pastaba: 
 
Į šių 12 gyvūnų kainą neįtrauktas apgyvendinimas ir maitinimas. 
Medžioklės dienos kaina – 250 EUR. 
*papildoma priemoka - bronza 800€, sidabras 1.500€, auksas 2.500€. 
 
Papildoma medžioklės diena: 300 € 

Dienos įkainis nemedžiojančiam: 150 €. 
 

Sužeistas ir nerastas gyvūnas laikomas sumedžiotu ir apmokamas 

100%. 
 
 
Pasiūlyme nurodytos kainos gali kisti. Dėl tikslesnių kainų – susisiekite. 

 

*Muflonas 2.400 € Spalio 1 – Birželio 30  

*Ispanų taurusis elnias 2.800 € Rugsėjo 15 – Vasario 15  

*Danielius  2.400 € Spalio 1– Vasario 15  

*Šernas 700 € Ištisus metus 

Kantabrijos gemzė 2.900 € Gegužės 1– Lapkričio 15  

Pirėnų gemzė 3.700 € Gegužės 1 – Gruodžio 18  

Ispanų stirninas 1.500 € Balandžio 1– Spalio 30  

Ispanų vilkas 4.200 € Balandžio 1– Gruodžio 31  

*Balearų ožys 2.500 € Rugsėjo 1– Birželio 30  

Sulaukėjęs ožys 1.000 € Ištisus metus 

Berberų avino patelė 1.000 € Spalio 1– Gegužės 31  

Ispaninio ožio patelė 500 € Spalio 1– Gegužės 31  

gyvūno iškamšos padarymas Ispanijoje – 

650 €. 
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